
Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB, 

tisdagen den 22 november 2022. 

 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med 

nedanstående: 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

§ 4 Aktiekapitalet  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 200 000 kronor 

och högst 16 800 000 kronor.  

§ 5 Antalet aktier  

Antalet aktier skall vara lägst 45 000 000 och 

högst 180 000 000.  

§ 4 Aktiekapitalet  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 11 500 000 

kronor och högst 46 000 000 kronor.  

§ 5 Antalet aktier  

Antalet aktier skall vara lägst 120 000 000 och 

högst 480 000 000.  

 

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i 

bolagsordningen som kan visas erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen hos 

Bolagsverket. 

 

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 

avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman. 

 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, 

under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, 

besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, dock att sådan emission 

inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt 

bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller 

annat villkor. 

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett 

ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten samt, vid nyemission med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att tillföra bolaget nya strategiska ägare. Emission med stöd 

av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor. 

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 

avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

 

Lund i oktober 2022 

Clinical Laserthermia Systems AB 

STYRELSEN 


